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 PROTOKÓŁ NR 17/16 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 25.04.2016 r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.10 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 

- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa i naczelnicy. 

Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji 

Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 

uchwał na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

 

Ad. 2 Porządek obrad 17 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 

stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 16/16 został przyjęty jednogłośnie (5 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania imienia szkołom 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  

ul. Łużycka 91 (druk nr 4/XVII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że z wnioskiem o nadanie imienia „Bohaterów Powstania Warszawskiego” 

szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie:  

II Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Zawodowemu, Zasadniczej Szkole Zawodowej 

oraz Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wystąpił Wicedyrektor Zespołu. Natomiast 

o nadanie imienia zawnioskował Związek Powstańców Warszawskich Koło Terenowe  

w Szczecinie, z którym szkoła od kilku lat utrzymuje kontakt, zaprasza na uroczystości 

szkolne lub spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Wybór patrona otrzymał 

akceptację organów Zespołu tj. Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. Poprzez nadanie imienia szkoły zyskają swoistą indywidualność i tożsamość 

wyróżniającą je spośród innych szkół. Nadanie imienia szkołom nastąpi z dniem 1 września 

2016 r. Akt założycielski stanowi załącznik do uchwały Rady Powiatu. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020” (druk nr 5/XVII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że wykonanie opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju turystyki  

dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020” zostało zlecone instytucji zewnętrznej. Został 

powołany zespół ekspercki składający się z członków Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 

Stowarzyszenia „Człowiek, Nauka, Środowisko”, który wykonał opracowanie przedmiotowej 

strategii. W części analitycznej przedstawiono diagnozę atrakcyjności turystycznej powiatu, 
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rozumianej jako wypadkowa jego dostępności transportowej, walorów naturalnych  

i antropogenicznych oraz zagospodarowania turystycznego. Część strategiczna poświęcona 

jest zagadnieniom programowania rozwoju turystyki w powiecie. Jej podstawowa struktura 

składa się z misji i wizji rozwoju turystyki, których osiągnięcie umożliwi realizacja 

poszczególnych celów strategicznych. W każdym z celów zapisano także cele niższego rzędu, 

tak zwane cele operacyjne, poparte działaniami. To one tworzą katalog poszczególnych akcji, 

które należałoby podjąć, mając na uwadze rozwój szeroko rozumianej funkcji turystycznej  

w powiecie. Zadaniem strategii jest więc takie ukazanie potencjału turystycznego powiatu 

gryfińskiego, żeby zainteresowała się nim możliwie najszersza grupa turystów, a także ma 

stanowić narzędzie umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych. 

 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski. 

 

Arkadiusz Łysik zapytał, czy poszczególne gminy odnosiły się do projektu strategii na etapie 

budowania. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że stowarzyszenie zwracało się do gmin o dane w celu zamieszczenia ich w 

strategii, były przeprowadzane ankiety. 

 

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski powiedział, że były konsultacje, w niektórych 

gminach były spotkania. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

dodała, że były konsultacje, projekt był przesyłany do wszystkich gmin, nadleśnictw, 

stowarzyszeń, w celu odniesienia się do treści. Spotkanie było również z niemiecką izbą 

turystyki. 

 

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski powiedział, że w Starostwie Powiatowym  

w Gryfinie odbyła się konsultacja, na którą również zaproszeni byli radni. Z całą pewnością 

jest to narzędzie niezbędne do działań RPO, nie tylko dla powiatu ale również dla 

przedsiębiorców działających w turystyce, którzy będą mogli ją wykorzystać. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa  

w sprawie utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (druk  

nr 6/XVII); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  

z perspektywą nowych środków unijnych Województwo Zachodniopomorskie opracowało 

koncepcję „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. Koncepcja ta ma na celu 

wyselekcjonowanie korytarzy, którymi trasy rowerowe, drogi leśne, ścieżki mają prowadzić 

do największych atrakcji tego regionu. Koncepcja obejmuje również powiat gryfiński.  

W przygotowanym opracowaniu na terenie powiatu znajdują się dwa korytarze: trasa 

Pojezierna, która przebiega w poziomie powiatu na wysokości gmin Cedynia i Moryń  



3  

oraz trasa Doliny Tywy, która praktycznie przebiega z południa na północ powiatu. Wobec 

tego województwo poszukuje partnerów do realizacji konkretnych inwestycji  

w wyselekcjonowanych korytarzach. W pierwszym etapie jako priorytet województwo 

wskazuje trasę Doliny Tywy, w zakresie dróg powiatowych wpisuje się to jako odcinek drogi 

Gryfino-Szczawno, a także Trzcińsko-Zdrój-Stołeczna. Województwo Zachodniopomorskie 

zwróciło się samorządów na szczeblu gmin i powiatów o podpisanie listu intencyjnego, który 

będzie początkiem wspólnych działań zmierzających do budowy konkretnych tras 

rowerowych. Wyrażenia zgody na podpisanie takiego listu intencyjnego leży w gestii organu 

stanowiącego czyli Rady Powiatu wobec tego został przedstawiony projekt uchwały.  

W materiałach sesyjnych radni otrzymali projekt listu intencyjnego i mapę obrazującą 

koncepcję tras. 

 

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski powiedział, że to porozumienie dotyczy jakby 

dwóch spraw. Jedna to uczestnictwo samorządów w etapie budowy, a druga to partnerstwo, 

które również opiera się w utrzymywaniu dróg, czyli w pilnowaniu tzw. trwałości projektu. 

Okazać się może że Wojewódzki Zarząd Dróg wybuduje drogę po byłej trasie kolei natomiast 

w ramach porozumienia z gminą zawrze umowę, że w kolejnych latach gmina już z własnych 

środków będzie pilnowała porządku, dokonywała napraw i utrzymywała oznaczenia tej trasy. 

To samo dotyczy powiatu, którego udział finansowy byłby na poziomie 7,5% inwestycji,  

a później jeszcze koszty utrzymania. Ta inwestycja wpisuje się w plany powiatu, część zadań 

byłaby robiona i tak, na przykład na ulicy Armii Krajowej w Gryfinie realizując przebudowę 

przejazdu to na tym odcinku będzie budowana ścieżka rowerowa, która akurat pokrywa się  

z tym projektem wzdłuż drogi Gryfino-Linie, na odcinku Gryfino-Szczawno. Dodał,  

że samorządy różnie podchodzą do kwestii porozumień, niektóre bez udziału rad sami 

burmistrzowie czy starostowie podpisują listy intencyjne. Zarząd po konsultacji z radcami, 

przyjął stanowisko takie jak nadmieniał pan naczelnik. Za tym porozumieniem w przyszłych 

latach pojawią się środki i nikt nie powinien być tym zaskakiwany. Pomysł województwa jest 

bardzo dobry, zawsze można dyskutować co do przebiegu tras, ale gdyby nie działania pana 

Marszałka to nie powstałaby taka sieć. Powstaje kręgosłup, do którego w kolejnych latach 

każda gmina i powiat jak uzna za właściwe może dorabiać kolejne lokalne odcinki, przez  

co powstanie sensowna sieć dróg rowerowych. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Maria Ilińczyk. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 7/XVII); 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 

powiedziała, że Rada Powiatu w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej  

ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, obejmujące w szczególności: kryteria 

wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania, stosownie do zapisów ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Jak wynika z przepisów prawa udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy 

zawartej przez powiat z podmiotami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.  

W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie 

następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych  

w przepisach prawa Unii Europejskiej. W projekcie uchwały przewiduje się udzielanie 



4  

pomocy finansowej przedsiębiorcom, stosownie do zapisów ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Projekt uchwały zgłoszono do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów w Warszawie. Załącznikiem do uchwały jest wzór wniosków o przyznanie 

dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uchyla się obowiązującą 

dotychczas uchwałę Rady Powiatu Nr XIV/116/2012 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie 

określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części 

dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, 

administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, jak i wydatków przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, ponieważ wymaga ona dostosowania do obecnie obowiązujących 

przepisów. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria 

Ilińczyk. 

Na posiedzenie przyszła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 

chronionych działających w Powiecie Gryfińskim (druk nr 8/XVII); 

 

Konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie - Katarzyna Poprawska powiedziała, że w związku z pozyskaniem przez PCPR 

w Gryfinie, w ramach umowy użyczenia lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku 

przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego, 

zachodzi konieczność dokonania zmiany w Uchwale Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim. 

Przez mieszkanie chronione należy rozumieć mieszkanie, które jest świadczeniem 

niepieniężnym z pomocy społecznej, przygotowującym osoby tam przebywające  

do prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku, w integracji  

ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób, które  ze względu 

na trudną sytuację życiową wymagają tej formy wsparcia, w szczególności dla 

usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz osób uwikłanych w przemoc. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2016 rok (druk nr 9/XVII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że zmian w planie dochodów budżetu powiatu 

dokonuje się w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach 

subwencji ogólnej i planowanych udziałów w podatku PIT na 2016 rok. Zmniejsza się część 

oświatową subwencji ogólnej o 167 717,00 zł i część równoważącą o 791,00 zł oraz zwiększa 

się kwotę planowanych udziałów w podatku PIT o 46 837,00 zł. Zwiększa się plan 
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przychodów o 268 421,13 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększa się plan dochodów  

i wydatków o 157 977,15 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

w związku z realizacją programu finansowanego środkami PFRON „Aktywny samorząd”. 

Zmian w planie dochodów i wydatków  budżetu powiatu dokonuje się w związku  

z podpisaniem porozumienia z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi w kwocie 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie oraz w związku z informacją z Gminy Moryń  

o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie udzielenia powiatowi pomocy 

finansowej w wysokości 750,00 zł,, z przeznaczeniem na uruchomienie autobusowej linii 

komunikacyjnej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna. Zwiększa się plan wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie o 113 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji  

dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie, na budowę windy w budynku przy  

ul. Szczecińskiej 33. Środki na ten cel zostaną również sfinansowane z wyniku finansowego  

z poprzedniego roku. Ponadto po stronie wydatkowej uzupełnia się rezerwę ogólną budżetu 

powiatu o 25 000,00 zł. Środki z rezerwy, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia  

2016 r. przeznaczone zostały na zadanie „Nadzór nad gospodarką leśną”. Po stronie 

wydatkowej następuje niewielka korekta planowanych wydatków w obrębie czterech domów 

pomocy społecznej. Zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia „Dom z Sercem”  

w Trzcińsku Zdroju, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju o 360,00 zł 

oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 320,00 zł. Zwiększa się plan dotacji  

dla Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej  

w Dębcach o 600,00 zł, a Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Niegowie, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o 80,00 zł. 

Zwiększa się plan przychodów o 268 421,13 zł, plan rozchodów o 480,99 zł. W wyniku tych 

zmian dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu powiatu ukształtuje się w kwocie  

2 897 940,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów 

2 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 897 940,14 zł. 

Stałymi załącznikami do uchwały budżetowej jest załącznik nr 1 i 2, które przedstawiają 

projektowane zmiany dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej oraz 

załącznik nr 3, który prezentuje w związku ze zmianami budżetu aktualny poziom 

przychodów i rozchodów przy uwzględnieniu zmian. Załączniki nr 4, 5, 6 prezentują  

po zmianach jakie wysokości osiągną planowane dotacje.  

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy prezes stowarzyszenia rozliczyła się ile posiadają 

środków.  

 

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski powiedział, że stowarzyszenie nie określiło jaką 

dysponuje kwotą. W związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki w banku, na rozmowie 

poprosił, aby stowarzyszenie złożyło wniosek, gdyż powiat jest w stanie udzielić im 

pożyczki. Natomiast po zweryfikowaniu przepisów, po wystąpieniu do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, ponieważ na temat dofinansowywania stowarzyszeń są różne opinie, 

aczkolwiek na każde stowarzyszenie w zależności od rodzaju działalności faktycznie są 

szczegółowe przepisy i można w różny sposób im pomagać. Zarząd zdecydował się wskazać 

pomoc w formie dofinansowania a nie pożyczki, a kwota wynika nie z przetargu, ani 

posiadanych przez nich środków, tylko z kosztorysu. Kosztorys na wykonanie windy opiewa 

na kwotę 220 000 zł, z czego 50% ma pochodzić z PFRON, poprzez pana Marszałka. Stąd 

należało zabezpieczyć środki. Natomiast szczegóły Zarząd dookreśli wówczas jak pozna 

kwotę z przetargu, zgromadzone przez stowarzyszenie środki oraz wysokość zaoferowanej 

pomocy przez gminę. Na pewno jest to trudny dialog. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że trudno jest im pomóc. 
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Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski powiedział, że powiat wcześniej już udzielił dotacji 

stowarzyszeniu, niestety tak, jak już wcześniej mówił, a i Komisja Rewizyjna też to 

przedstawiała, Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła powiatowi, że zamiast 50% dał aż 

100% dofinansowania na realizację zadania. Stowarzyszenie nie potrafiło na tamten czas 

zorganizować 50% zadania. Inna sprawa, że podstawą dofinansowania była uchwała Rady 

Powiatu dot. środków z ochrony środowiska, gdzie zapisane jest że udziela się pomocy  

do 50%. Obiekt został oddany na wniosek stowarzyszenia, więc już został wniesiony jakiś 

tam majątek, na siedzibę i prowadzenie działalności. W związku z tym należy wydzielić  

w jakiej części powierzchnia tego obiektu jest użytkowana na potrzeby warsztatów terapii 

zajęciowej, a w jakiej będzie wykorzystywana na inną działalność. Gdyż powiat może się 

odnosić w pomocy tylko do części dotyczącej dofinansowywania wtz. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, kto jest właścicielem budynku. 

 

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski powiedział, że powiat jest właścicielem. Obiekt 

został skomunalizowany, powiat przejął go ze Skarbu Państwa na majątek powiatu. 

Początkowo powiat przejął to na z myślą na wykorzystanie go na swój cel, jakim było 

centralizowanie jednostek. Dotychczas powiat przekazał już 800 000 zł stowarzyszeniu na ten 

budynek. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2016–2039 (druk nr 10/XVII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że konsekwencją projektowanej zmiany  

w budżecie w wyniku której uległa zmianie kwota deficytu oraz przychodów i rozchodów, 

jest równoczesne dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Jednocześnie  

w załączniku nr 3 wprowadza się dodatkowe zadanie tj. holowanie pojazdów, oszacowanie 

pojazdów przez rzeczoznawcę oraz modernizację sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Chojnie w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych. 

Wszystkie trzy, nowe  zadania są z okresem realizacji do 2017 roku. 

  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 4 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

Radny Piotr Bugajski w kontekście Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie za 2015 r. poprosił o przygotowanie informacji na temat ilości bezrobotnych 

w Gminie Trzcińsko-Zdrój z podziałem na kobiety, mężczyźni, tereny miejskie i wiejskie. 

BRZ.0012.1.17.2016.DK 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że panie z zespołu „Wełtynianka” prosiły  

o przypomnienie się w związku ze złożonym do Zarządu Powiatu wnioskiem  

o dofinansowanie.    

 

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski powiedział, że panie powołują się na to,  

że reprezentują również powiat. Jednak powiat nie zastąpi gminy w realizacji zadań.  
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Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że panie pięknie śpiewają a młodzież gra na 

cymbałach, za którą otrzymała wyróżnienie i nagrodę w postaci wyjazdu do Kazimierza 

Dolnego. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w tym zespole widać wymianę 

pokoleniową, są osoby starsze i dzieci. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.10. 

 

  

Protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Arkadiusz Łysik 

 

 

 


